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สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

งานประชมุใหญ�สามัญ ประจาํป� 2564



“สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย 

มุ�งพัฒนานักกายภาพบําบัด เพ่ือสร�างสังคมสุขภาวะ

ด�วยศาสตร�การเคล่ือนไหวเพ่ือคนทุกช�วงวัย”

วิสัยทศัน�



ยุทธศาสตร�สมาคมกายภาพบาํบดัแห�งประเทศไทย 

ป� พ.ศ. 2563-2567

ผลักดันองค�กร

วิชาชีพสู�ความเป�นเลิศ

ผลักดันให�นัก

กายภาพบําบัดเป�น

ผู�เชี่ยวชาญด�านการ

เคลื่อนไหว (functional 

movement sciences) มี

ความเป�นผู�นําและสามารถ

เรียนรู�พัฒนาตนเองได�

ตลอดชีวิต

พัฒนาระบบการ

บริหาร การบริการ

วิชาการ การวิจัย และ

การจัดการข�อมูลเพื่อ

ความเป�นเลิศ

ผลักดันให�เกิดระบบ

และกลไกในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

พัฒนาระบบและกลไก

เพื่อการส่ือสารกับ

ภาคประชาชนและ

องค�กรภาครัฐและ

เอกชนอ่ืน ๆ

ยุทธศาสตร� 1 ยุทธศาสตร� 2 ยุทธศาสตร� 3 ยุทธศาสตร� 4 ยุทธศาสตร� 5
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กภ. สลิลา เศรษฐไกรกุล
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กภ. วรพร โชคบุญส�งสวัสด์ิ
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กภ. สินีนาฏ สุขอุบล

กรรมการกลาง

กภ. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท�
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กภ. จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล
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กภ. สุภัทร สวนจันทร�

กรรมการกลาง



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

จัดโดยสมาคมฯ 9 เรื่อง

จัดร�วมกบั

หน�วยงานภายนอก 6 เรื่อง



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

Kinesiopathological Model: 

Physical Therapy Perspective on Low Back Pain 

วิทยากร ศ.ดร.กภ.วิทยา เมธิยาคม

The truth of breathing and muscle imbalance

วิทยากร ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ 

93 % (ความพึงพอใจ)

263 คน

89 % (ความพึงพอใจ)

268 คน



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

14 คน

“A New paradigm of exercise for 

cardiac rehabilitation 2021”



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

Critical Points and the Updates: 

Ultrasound Therapy 

วิทยากร ผศ.ดร.กภ.วรินทร� กฤตยาเกียรณ

Critical Points and the Updates: Laser Therapy 

วิทยากร ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

96 % (ความพึงพอใจ)

292 คน

95 % (ความพึงพอใจ)

294 คน

Critical Points and the Updates: 

Neuromuscular electrical stimulation (NMES) 

วิทยากร ผศ.ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย 95 % (ความพึงพอใจ)

296 คน

Physical Therapy and Functional Movement

วิทยากร อ.กภ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

95 % (ความพึงพอใจ)

297 คน



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

500 คน

“แลกเปลีย่นเรยีนรู�งานกายภาพบาํบดั: 

ความท�าทายจากการระบาดของ COVID-19”



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

Assessing cancer 

related lymphedema 

Exercise as a strategy for rehabilitation in 

inoperable lung cancer patients 

undergoing chemotherapy 95 % (ความพึงพอใจ)

54 คน

95 % (ความพึงพอใจ)

40 คน

Principles and guidelines on 

exercise prescription in the oncology population

87 % (ความพึงพอใจ)

66 คน

Assessment and treatment of 

upper limb problems following breast cancer 

92 % (ความพึงพอใจ)

60 คน



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2
webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar จัดโดย สมาคมฯ

ประชมุวชิาการ onsite 

สมาคมฯ ร�วมกับ ฮาร�ทแอนด�โฮมคลินิกกายภาพบําบัด

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดในผู�ป�วยมะเร็ง

ประเทศไทย

webinar

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ

และหลอดเลอืดแห�งประเทศไทย และสภาฯ 

webinar จัดโดย สมาคมฯ

webinar 

สมาคมฯ ร�วมกับ ชมรมกายภาพบําบัดทางการกฬีา

แห�งประเทศไทย 

พ.ย.-ธ.ค. 2563

มี.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค. 2564

พ.ค.-ก.ค. 2564

ส.ค. 2564 

ส.ค. 2564

PT Pain Management Explanation 

วิทยากร ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ

ยาทางระบบกระดกูกล�ามเนือ้ทีน่กักายภาพบําบดัต�องรู� 

วิทยากร ผศ.ภญ.สุวิมล ยี่ภู� 

และ รศ.ภก.ธนรัตน� สรวลเสน�ห�

Physical Therapy Management Guideline 

in ACL deficiency 

วิทยากร ผศ.ดร.กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร�

ภาพวินิจฉยัสําหรบัภาวะระบบกระดกูกล�ามเนือ้

ที่นักกายภาพบาํบัดต�องรู� 

วิทยากร รศ.นพ.พิพัฒน� เชี่ยววิทย� 



จํานวนครัง้

การเข�าถงึ 81,972 

จํานวนครัง้

การเข�าถงึ 55,277

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ประชุมวชิาการ online และ onsite

ยุทธศาสตร� 2



งานด�านส�งเสรมิและสนับสนุนการจดัตัง้ชมรมกายภาพบําบัดเฉพาะทาง

ยุทธศาสตร� 2

ประกาศ “ระเบียบการจัดตั้งและดําเนนิงานของชมรมเฉพาะทาง

กายภาพบําบัดร�วมกับสมาคมกายภาพบาํบัดแห�งประเทศไทย”

กิจกรรม

We are looking for Physio(s) 

สมาคมฯ ร�วมกับ 

กลุ�มผู�ประกอบการคลินิกกายภาพบําบัด 

ผู�เข�าร�วม 300 คน

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



กิจกรรมวนัสาํคญัทางกายภาพบําบัด

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

การเข�าถึง 

7 Infographic / 1 Pic post

40,436

ยุทธศาสตร� 2 และ 4

10 แห�ง

แผนกกายภาพบาํบดั

และคลนิกิ ร�วมจดักจิกรรม



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

การเข�าถงึสือ่  27,732 แผนกกายภาพบาํบัด และคลนิิก ร�วมจัดกจิกรรม  51 แห�ง 

วันกายภาพบาํบดัแห�งชาติ
20 มกราคม 2564

ยุทธศาสตร� 2 และ 4

กิจกรรมวนัสาํคญัทางกายภาพบําบัด



เว็บไซต�สมาคมฯ – ยุทธศาสตร� 1, 2 และ 4  



ค�นหาคลนิกิ

กายภาพบาํบดั 100 คลินิก



ISSN 2730-3004 (Online) 

วารสารกายภาพบาํบดั

ตีพมิพ� 4 ฉบับ

20 เรื่อง
24 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2564

Total 

galley views

Abstract

views

7,661

7,030

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



กิจกรรมเชิญชวน

อ�านวารสารกายภาพบาํบดั



coming soon

นิตยสารออนไลน�กายภาพบาํบดั 

Thai PT E-Magazine



นิตยสารออนไลน�กายภาพบําบัด (Thai PT E-Magazine)

ยุทธศาสตร� 1 และ 2

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



สมาชกิเพิม่

293 คน

งานด�านสทิธปิระโยชน�สมาชกิ



งานด�านสนบัสนนุงานวจิยั

เป�ดให�มีการขอรับการสนับสนุนพี่เล้ียงงานวิจัย

ให�แก�นักกายภาพบําบัดท่ัวประเทศ 

จํานวน 10 เรื่อง 
ดําเนินการโดย อนุกรรมการฝ�ายพัฒนางานวิจัย สภาฯ 

สมาคมฯ และสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดฯ

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย

ยุทธศาสตร� 2



ยุทธศาสตร� 2

เจ�าภาพงานประชมุวชิาการ 

ACPT 2023

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



การสรรหาวคัซนี COVID-19 ให�นกักายภาพบาํบดัและผู�ประกอบการคลินกิอสิระ

สมาคมฯ ร�วมกับ กลุ�มผู�ประกอบการคลินิกฯ และสภาฯ 

รวบรวมรายชื่อนักกายภาพบําบัดอิสระท่ัวประเทศ

972 รายชื่อ 
เพื่อแจ�งความจํานงรับวัคซีนโควิด 19

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



กายภาพบาํบดัอาสาพาหายใจ

PT อาสา 1,500 คน



กายภาพบาํบดัอาสาพาหายใจ

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



กายภาพบาํบดัอาสาพาหายใจ

จํานวนการเข�าถงึ

15 infographic 45,600
สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



YouTube views

8 videos 5,558

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย



กายภาพบาํบดัอาสาพาหายใจ

เริ่มให�บรกิารให�คาํปรกึษา

14 สิงหาคม 2564

มีอาสาร�วมทาํงาน

> 242 คน

มีหน�วยงานพนัธมติร: Thaicare และ Fmcocare

เริ่มดาํเนินการ เสาร�ที ่14 สิงหาคม 2564

ผู�ป�วยเข�าร�วมโครงการ: 1087 คน

สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย





Thank You
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